
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.), 26/2010. (XII.31.), a 

14/2017.(VII.5.), 22/2017.(XI.24.), 19/2020.(XI.20.) és a 20/2020.(XI.26.) önkormányzati 
rendeletekkel módosítva!) 

 
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete 
a helyi adókról 

 
I. Rész 

 
Általános rész 

 
Kalocsa Város Önkormányzatának képvisel  testülete, a helyi adókról szóló módosított és 
kiegészített 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
illetékességi területén, a következ  - helyi adókról szóló - rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Kalocsa Város Önkormányzatának illetékességi 
területére. 
 

2. § 
 
E rendelet meghatározásában adóalany: 

a) a magánszemély, 
b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkez  személyi egyesülése, 
d) a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi 

szerz dés vagy viszonosság nem biztosítja. Viszonosság kérdésében az 
adópolitikáért felel s miniszter állásfoglalása az irányadó. 

 
3. § 

 
Adómentes az ör. 2. § b), c) és d) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi 
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési 
szervnek nem min sül  nevelési-oktatási intézmény és – kizárólag a helyi ipar zési adó 
vonatkozásában – a közhasznú, kiemelked en közhasznú szervezetnek min sül  nonprofit 
gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megel  adóévben folytatott vállalkozási 
tevékenységéb l származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési 
kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi 
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétér l az adóalany 
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 



 2

II. Rész 
 

Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések 
 

1. Építményadó 
 

4.§1 2 
 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lév  építmények közül a lakás és nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt építmény). 

5. § 
 
(1) Az adó alanya az, aki a naptári év els  napján az építmény tulajdonosa.  
 
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

 
6. §3 

 
Mentes az adó alól : 

 
a) külterületen és zártkertben épült pihenésre szolgáló üdül , a mez gazdasági jelleg  

hobbitelken épült un. hétvégi ház és az ahhoz tartozó kiegészít  helyiségek, 
b) gépjárm  tárolására szolgáló helyiség 
c) magánszemély tulajdonában lév  lakás és kiegészít  helyiségei, kivéve a vállalkozási 

célra használt lakás és a vállalkozási célra használt lakáshoz tartozó helyiség 
d) 4 

 
7. § 

 
Adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 
 

8. §5 
 
Az építményadó éves mértéke az adóalap 5000 m2 –t meg nem haladó része után 700,-
Ft/m2/év, az adóalap 5000 m2-t meghaladó része után 550,-Ft/m2/év. 

 
 
9. §, 10. §, 11. §, 12. § = hatályon kívül helyezve: 26/2010. (XII.31.) rendelet 7. §-al! 
 

                                                
1 Módosította a 22/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-t l. 
2 Módosította a 20/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 27-t l. 
3 Módosította a 22/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-t l. 
4 Hatályon kívül helyezte a 19/2020.(XI.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. november 21-t l. 
5 Módosította a 14/2017.(VII.5.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-t l. 
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3. Idegenforgalmi adó 
 

13. § 
 
Adókötelezettség    terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 
 

14. § 
 
A fizet -vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég mentes az idegenforgalmi adó alól. 
 

15. §  
 
Az adó alapja   a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 

16. § 
 
Az adó mértéke    személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 
 

17. § 
 
1) Az adó beszedésére kötelezett   -  kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes 

összeggel együtt  -  az üzemeltet , 
 
2) Az (1) bekezdés  szerint fizetend  idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor 

is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. 
 

4. Helyi ipar zési adó 
 

18. § 
 

(1) Adóköteles   az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban: ipar zési tevékenység). 

 
(2) Adó alanya    a vállalkozó. 

19. § 
 
Adóköteles ipar zési tevékenység:    a vállalkozó e min ségben végzett nyereség-, illet leg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

20. § 
 
(1) A vállalkozó állandó jelleg  ipar zési tevékenységet végez az önkormányzat 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

 
(2) Ideiglenes jelleg  az ipar zési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 

ott székhellyel, telephellyel nem rendelkez  vállalkozó  
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a) épít ipari tevékenységet folytat, illet leg természeti er forrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
id tartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 

b) bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.” 

 
21. § 

 
(1) Adókötelezettség  az ipar zési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

megsz ntetésének napjával sz nik meg. 
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar zési 

tevékenység esetén a tevékenység végzésének id tartama az irányadó az adókötelezettség 
id beni terjedelmére. 

 
22. §  

Az adó mértéke 
 
(1) Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység   esetén az adó évi mértéke  az adóalap   

2   % - a. 
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó mértéke a tevékenység-

végzés után naptári naponként 5000 Ft. 
 
23. § = hatályon kívül helyezve a 22/2003. (XII.30.) ör. sz. rendelettel! 
 
24. § = hatályon kívül helyezve a 26/2010. (XII.31.) ör. sz. rendelet 11. §-al! 

 
 

25. § 
 
(1) A magánszemély terhére az adóhatóság által megállapított adót, továbbá a vállalkozó  

adóalanyt terhel  építményadót évi két egyenl  részletben kell az adóév március 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig megfizetni. 

 
(2) A vállalkozó a helyi ipar zési adóban az el legfizetési id szakra adóel leget köteles 

bejelenteni. Az el legfizetési id szak a bevallás-benyújtás esedékességét követ  második 
naptári hónap els  napjával kezd  12 hónapos id szak. 

 
(3) A társasági adóel legnek az adóévi várható fizetend  adó összegére történ  kiegészítésére 

kötelezett vállalkozónak a helyi ipar zési adóel leget a várható éves fizetend  adó 
összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. 

 
(4) Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni ipar zési adót legkés bb a 

tevékenység  befejezése napján kell megfizetni. 
 
(5) A vállalkozó a megfizetett adóel leg és az adóévre megállapított tényleges  adó 

különbözetét - 100 Ft-ra kerekítve - az adóév utolsó napját követ  150 napig fizeti meg. 




